
CZ Drátový teploměr Solight TE09 

Návod k obsluze 

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně 

a sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte 

neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod 

pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu. Tento přístroj je určen výlučně pro domácí (pokojové) použití a může být používán 

pouze dospělými osobami. Výrobek nesmí být vystaven vysoké vlhkosti (např. v koupelně); dbejte, aby se nedostal do kontaktu 

s kapalinami. Neumisťujte přístroj v blízkosti domácí elektroniky či počítačů, aby nedocházelo k rušení. 

Popis teploměru

Funkce teploměru 

• zobrazení hodin, budík s odložením buzení 8 min, formát času 12/24H

• zobrazení teploty v °C nebo °F

• paměť min/max hodnot teplot

• měření vnitřní teploty od -10°C do +50°C

• měření venkovní teploty od -50°C do +70°C

• venkovní senzor na 1,5m dlouhém kabelu

• baterie 2x LR1130 - součást balení

Uvedení do provozu 

Vyjměte plastový proužek z krytu baterií, tím dojde k propojení baterií s napájecím obvodem a teploměr začne fungovat.  

Nastavení času 

Stiskněte tlačítko SET na 3 sekundy pro výběr 12/24 hodinového formátu, 24 hodinový formát je nastaven jako výchozí, stiskněte 

UP pro výběr 12ti hodinového formátu, stiskněte znovu UP pro změnu na 24 hodinový formát. 

Stiskněte krátce tlačítko SET, číslice hodin blikají, stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte hodiny. 

Stiskněte krátce tlačítko SET, minuty blikají, stisknutím tlačítka UP nebo DOWN nastavte minuty a znovu stiskněte tlačítko SET pro 

potvrzení a ukončení. 

Nastavení budíku  

Nastavení času budíku 

Stiskněte SET pro zjištění nastaveného času buzení. Stiskněte SET na 3 sekundy, číslice hodin budíku blikají a stisknutím UP 

nebo DOWN nastavíte hodinu budíku. Stiskněte znovu tlačítko SET, číslice minut blikají a stisknutím tlačítka UP nebo DOWN 

nastavíte minuty budíku. Stiskněte SET pro kontrolu nastaveného času budíku. Stiskněte SET pro návrat k zobrazení aktuálního 

času. 

Nastavení zapnutí / vypnutí alarmu 

Po nastavení budíku stiskněte tlačítko SNZ pro nastavení budíku. Stisknutím tlačítka SNZ na 3 sekundy zapnete/vypnete alarm. 

Odložení buzení 

Při spuštěném budíku stiskněte tlačítko SNZ, zastavíte tím aktuální buzení a současně zapnete odložené buzení s intervalem 8 

minut; stisknutím libovolného jiného tlačítka vypnete definitivně budík pro daný den. 

Měření teploty 

Stiskněte UP, po té se zobrazí historie záznamů maximálních vnitřních a venkovních teplot: na displeji se zobrazí „MAX“, stiskněte 
SET pro vymazání těchto hodnot, po 15 sekundách se vrátíte k aktuálnímu zobrazení teplot nebo dvakrát stiskněte UP a vrátíte se 
k aktuálním teplotám ihned. 
Stiskněte dvakrát UP, po té se zobrazí historie záznamů minimálních vnitřních a venkovních teplot: na displeji se zobrazí „MIN“, 
stiskněte SET pro vymazání těchto hodnot, po 15 sekundách se vrátíte k aktuálnímu zobrazení teplot nebo stiskněte UP a vrátíte 
se k aktuálním teplotám ihned. 
V režimu normálního zobrazení času stiskněte tlačítko °C/°F pro přepnutí jednotek °C/°F. 

Poznámka: když je teplota vyšší než maximální rozsah, zobrazí se HH.H; když je teplota nižší než minimální rozsah, zobrazí se 
LL.L.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na 
shop.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
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SK Drôtový teplomer Solight TE09 

Návod na obsluhu 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám 

bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak nesprávnemu použitiu alebo 

poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s 

elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) 

použitie a môže byť používaný len dospelými osobami. Výrobok nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, 

aby sa nedostal do kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či počítačov, aby nedochádzalo 

k rušeniu. 

Popis teplomera 

Funkcia teplomeru 

• zobrazenie hodín, budík s odložením budenie 8 min, formát času 12/24H

• zobrazenie teploty v °C alebo °F

• pamäť min/max hodnôt teplôt

• meranie vnútornej teploty od -10 ° C do + 50 ° C, meranie vonkajšej teploty od -50 ° C do + 70 ° C

• vonkajší senzor na 1,5m dlhom kábli

• batérie 2 x LR1130 - súčasť balenia

Uvedenie do prevádzky 

Vyberte plastový prúžok z krytu batérií, tým dôjde k prepojeniu batérií s napájacím obvodom a teplomer začne fungovať. 

Nastavenie času 

Stlačte tlačidlo SET na 3 sekundy pre výber 12/24 hodinového formátu, 24-hodinový formát je nastavený ako predvolený, stlačte 

UP pre výber 12-hodinového formátu, stlačte UP znovu pre zmenu na 24-hodinový formát. 

Stlačte krátko tlačidlo SET, číslice hodín blikajú, stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte hodinu. 

Stlačte krátko tlačidlo SET, minúty blikajú, stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavte minúty a znovu stlačte tlačidlo SET pre 

potvrdenie a ukončenie. 

Nastavenie budíka 

Nastavenie času budíka 

Stlačte SET pre zistenie nastaveného času budenia. Stlačte SET na 3 sekundy, číslice hodín budíka blikajú a stlačením UP alebo 

DOWN nastavíte hodinu budíka. Stlačte znovu tlačidlo SET, číslice minút blikajú a stlačením tlačidla UP alebo DOWN nastavíte 

minúty alarmu. Stlačte SET pre kontrolu nastaveného času budíka. Stlačte SET pre návrat k zobrazenie aktuálneho času. 

Nastavenie zapnutia/vypnutia alarmu 

Po nastavení budíka stlačte tlačidlo SNZ pre nastavenie budíka. Stlačením tlačidla SNZ na 3 sekundy zapnete / vypnete alarm. 

Odloženie budenia 

Pri spustenom budíka stlačte tlačidlo SNZ, zastavíte tým aktuálne budenia a súčasne zapnete odložené budenia s intervalom 8 

minút; stlačením ľubovoľného iného tlačidla vypnete definitívne budík pre daný deň. 

Meranie teploty 

Stlačte UP, po tej sa zobrazí história záznamov maximálnych vnútorných a vonkajších teplôt: na displeji sa zobrazí "MAX", stlačte 

SET pre vymazanie týchto hodnôt, po 15 sekundách sa vrátite k aktuálnemu zobrazenie teplôt alebo dvakrát stlačte UP a vrátite sa 

k aktuálnym teplotám ihneď. 

Stlačte dvakrát UP, po tej sa zobrazí história záznamov minimálnych vnútorných a vonkajších teplôt: na displeji sa zobrazí "MIN", 

stlačte SET pre vymazanie týchto hodnôt, po 15 sekundách sa vrátite k aktuálnemu zobrazenie teplôt alebo stlačte UP a vrátite sa 

k aktuálnym teplotám ihneď. 

V režime normálneho zobrazenia času stlačte tlačidlo ℃/℉ pre prepnutie jednotiek ℃/℉. 

Poznámka: keď je teplota vyššia ako maximálny rozsah, zobrazí sa HH.H; keď je teplota nižšia ako minimálny rozsah, zobrazí sa 

LL.L.

Na výrobok je vystavené CE vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne k stiahnutiu na 
shop.solight.cz. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brne 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
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EN Solight TE09 Thermometer with cord 

Operating Instructions 

Dear customer, thank you for purchasing our product. In order that we may serve you safely and to 

your complete satisfaction, please read and follow these instructions carefully. That way you can avoid inappropriate use or 

damage. Prevent the unauthorised use of this device and always respect all conventions applicable to the handling of electric 

appliances. Please carefully store these Instructions for Use. This device is intended exclusively for use in the household or inside 

a room. This product should only be used by adults. This product must never be exposed to high humidity (for example, in a 

bathroom) nor come into contact with fluids. Limit its proximity to or contact with household or computer equipment in order to 

prevent interference.

Features: 

 5 buttons: SET, UP, DOWN, ℃/℉ and SNZ

 Time display with 12/24 hour format

 Alarm and snooze function

 Indoor and outdoor temperatures

 MAX/MIN history records of temperatures

 ℃/℉ switchover

 Temperature scope: indoor - 10℃ +50℃ (+14℉ -- +122℉) 

outdoor - 50℃ +70℃ (-58℉ -- +158℉) 

• 2 x LR1130 battery (included)

Operation instruction: 
1. Time setting

Press SET for 3 seconds to select 12/24 hour format, 24 hour format as default, press UP to select 12 hour format, press UP again
to change to 24 hour format (recycle continuously)
Press SET, hour digits are blinking, press UP or DOWN to set the hour.
Press SET, minute are blinking, press UP or DOWN to set the minute and press SET again to confirm and exit.

2. Alarm and Snooze setting
Alarm setting
Press SET to check the alarm time.
Press SET for 3 seconds, the alarm hour digits are blinking and press UP or DOWN to set the alarm hour.
Press SET again, the minute digits are blinking and press UP or DOWN to set the alarm minute.
Press SET to check the set alarm time.
Press SET to come back to the current time display.
Alarm on/off setting
After alarm is set, press SNZ to set the alarm.
Press SNZ for 3 seconds to turn on/off alarm.
Snooze setting

When alarms, press SNZ to stop the alarm and turn on the snooze at the same time with an interval of 8 minutes; press any other
key to turn off the alarm and no alarm in the same day.

3. Temperature

Press UP then MAX history records of indoor and outdoor temperatures displayed: with “MAX” displayed on LCD, press SET to
clear and display changes from MAX to ---.- and come back to current temperature display after 15 seconds or press UP twice to
come back to the current temperatures.

Press UP twice then MIN history records of indoor and outdoor temperatures displayed: with “MIN” displayed on LCD, press SET to 
clear and display changes from MIN to ---.- and come back to current temperatures after 15 seconds or press UP to be back to 
current temperatures. 

Under normal time display mode, press “℃/℉” to switch ℃/℉ unit. 

Note: when temperature is higher than maximum testing scope, HH.H displayed; when temperature is lower than the minimum 
testing scope, LL.L displayed. 

The product is CE (Declaration of Conformity) certified, in accordance with current regulations. On request, at the producer: info@solight.cz, or for download 
at www.solight.cz. Producer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic. 
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